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Esperanto en la

Publikaj lernejoj
’ Kun granda entuziasmo rekomenciĝis la 

ol I kursoj de Esperanto en la publikaj lernejoj, 
ia ■ en kiuj okazis ekzamenoj en la fino de la lasta

i jaro kaj novaj jam malfermiĝis kun la per
ro meso de dro Manoel Cicero Peregrino da 
i2 i Silva, tre inda direktoro de la Publika Ins- 
it I truado. La plimulto da ili estas direktataj de 
iq I profesorinoj de tiuj lernejoj, kies aliĝo al la 
iq propagando de nia kara lingvo estas tre va- 
ol lora. • ' *

La inspektoro de 1’ kursoj estas dro Al
ari berto Couto Fernandes, prezidanto de Brazila 
.1 Ligo Esperantistai

Jen estas la listo de 1’ kursoj nun funkci
as I antaj :

GEPROFESOROJLERNEJOJ

Ramiz Galvão. —
Affonso Penna. —
3a duseksa de 1’ 8a — 

distrikto.
Victorio da Costa. — 
3* duseksa de 1’ 16a — 

distrikto.
Ia knabina de 1’ 14a — 

distrikto.
41 duseksa de 1’ 13* — 

distrikto.
Tavares Bastos — 
Martins Junior.

Sro Alipio Dorea.
Fino Maria Lu iza Bocayuva.
Sino Adelaide de Figueiredo 

Jourdan.
Sino Irene Amelia Santos
Kapitano José A. Silveira So

brinho.
Sino A1u?l do Nascimento San

tos.
Sino Lucina Llttencourt de 

Andrade (direktorino).
Fino Yvany Baggi de Araujo 
Sino Maria Serra.

Visconde de Ouro 
Preto.

Cesario Motta. 
Benedicto Ottoni.
Joaquim Nabuco. (
José de Alencar. ( 
2a knaba de 1’ 5a 

distrikto.

jiT Tiradentes.

— Fino Haydéa Ferreira.
— Fino Stella de Carvalho.
— Fino Romancina Calmon.
— Fino Sophia Monteiro de Bar-

ros.
— Fino Aurea Correa'de Martinez

(direktorino)

— Dro J. B. Mello e Souza

En la lernejo Cesario ’ Motta funkcias an
kaŭ kurso speciala por profesorinoj de 1’ pu
blikaj lernejoj, kies profesoro estas sro Alipio 
Dorea.

Baldaŭ aliaj kursoj malfermiĝos.

NEKROLOGIO
Dro Antonio Area e Mourinho

La brazila esperantistaro ĵus perdis unu el 
siaj plej kleraj kaj laboremaj anoj.

La 26 an de Junio mortis dro Antonio 
Area e Mourinho, advokato kaj profesoro.

Li estis provizora 2a Sekretario de Bra
zila Ligo Esperantista kaj unu el la reda
ktoroj de ĝia oficiala organo.

Li direktis kursojn de Esperanto en la 
lernejo «Tiradentes» kaj en la sidejo de Bra
zila Klubo «Esperanto*.

Multajn artikolojn de propagando li ver
bis por la ĉiutajaj ĵurnaloj, precipe por «Jor
nal do Commercio oa Tarde», kies fakon «Es
peranto» li redaktis.

Al lia familio niajn sincerajn kondolen
cojn !

Inverno e Estio
(7/. Heine)

Em tua face mora o ardente estio, 
mas em teu coração — o inverno frio.

Tempo virá, querida, em que te passe 
o estio ao coração, o inverno á face.

{Augusto de Liina)
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LA ROMPITA VAZO

de Sully Prudhomme

La vazon, kie mortas la verben’ 
Per ventumilo ies man’ ekfendis ; 
L'ekbat’ apenaŭ tuŝis ĝin, ĉar jen 
Nenia bru’ resone sin etendis.

Sed la fendeto tiel delikata 
Kristalon ĉiutage pli mordante
Sur sia vojo certa, nevidata 
Rondiris malrapide, sed konstante.

La freŝa akvo gutis for silente,
La suko de la flor’ elĉerpis sin ; 
Neniu ĝin supozas ĉi-momente ; 
Rompita ĝi estas, do ne tuŝu ĝin !

Simile man’ amata, iafoje,
La koron tusetante, ĝin ekfendas ;
La koro poste krevas, kaj malĝoje 
La flor’ de Famo pereante plendas.

*■' Por mond-okuloj restas ĝi senvunda, 
Sed ĉiam kreskas, kun mallaŭta plor’, 
Vundeto delikata kaj profunda, 
Ne tuŝu ĝin — rompita estas kor’ !

Trad. Antoni Grabowski
(EL «ESPERANTO»).

La vivo de 1'homo
Internlanda fabelo

(Xavier Marques)

Dio kreis la homon kaj diris al li :
— Iru, vi estos la mastro de la tero kaj la 

supera kreaĵo. Grandaj penoj kaj surprizoj 
atendas vin, sed vi triumfos super ĉio, se vi 
streĉos viajn kapablojn. Via feliĉo multe de
pendas de vi. Vi vivos tridek jarojn.

La homo aŭdis kaj silentis.
Dio kreis la azenon kaj diris al ĝi :
— Vi vivos kiel sklavo de la homo, vi 

portos lin kaj ĉiujn ŝarĝojn, kiujn li metos sur 
vian dorson. Vi estos sufiĉe diskreta kaj pa
cienca por elporti, krom la peza ŝarĝo, la man
kojn, kiujn oni trudos al vi dum la vojaĝoj. 
Vi vivos kvindek jarojn .

La azeno meditis kaj respondis :
— Sklaveco, ŝarĝoj, mankoj, kaj vivadi 

dum kvindek jaroj . .. Estas tro multe, Sinjo
ro, sufiĉas al mi tridek.

Dio kreis la kundon kaj diris al ĝi :
— Vi estos la kunestanto de la homo, 

kies pordon, ĉiam vigla, vi gardos, servante 
al li kun blinda obeo, kvankam vi nur ricevos 
oston por kvietigi la malsaton. Vi elportos 
batojn, sed, humila kaj fidela, vi lekos la ma
non, kiu vin punasy Vi vivos tridekjarojn.

La hundo ekpensis kaj- rifuzis :
— Gardostari tage kaj nokte, ricevi ba

tojn, suferi pro malsato kaj vivadi tridek ja
rojn. . . Ne, Sinjoro, mi volas nur dek.

Dio kreis la simion kaj diris al ĝi :
— Iru; via tasko estas gajigi la homon. 

Saltante de branĉo sur branĉon, aŭ katenite al 
ŝtipo, vi penos, imitante liajn gestojn, forigi 
lian malĝojon kaj konservi lian bonhumoron. 
Vi vivos kvindek jarojn.

La simio palpebrumis kaj petis :
— Sinjoro, tio estas troaĵo por tiel mal

inda ofico. Sufiĉas al mi vivi tridek jarojn.
Tiam, ekparolante, la liomo diris :
— Dudek jarojn, kiujn la azeno ne volis, 

dukek, kiujn la hundo ne akceptis, kaj dudek, 
kiujn la simio malakceptas, donu al mi, Sin
joro, ĉar tridek jaroj estas tre malmulte por 
la reĝo de la estuloj.

— Prenu ilin, konsentis la Kreinto. Vi 
vivos naŭdek jarojn, sed kondiĉe, ke vi plenu
mos dum via vivo ne nur vian destinon, sed 
ankaŭ tiun de l’azeno, tiun de la hundo kaj 
tiun de la simio.

Kaj tiel vivas la homo.
Ĝis lia trideka jaro, forta, kuraĝa, sinte

na, li maltimas danĝerojn kaj kontraŭstarojn, 
batalas decide, venkas kaj estras : li estas 
homo.

De 1’ tridek ĝis la kvindek jaroj li havas 
familion kaj laboras senripoze por ĝin sub
teni. Li nutras la infanojn, klopodas por ilin 
eduki kaj certigi ilian estontecon.Sur li amas
iĝas la ŝarĝoj : li estas azeno.

De sia kvindeka jaro ĝis la sepdeka li 
gardostaras la familion. Sindona kaj obe
ema, lia devo estas defendi ĝin, sed Ji jam ne 
povas en ĉio altruditan opinion. Cagrenite, 
li humiliĝas kaj obeas : li estas hundo.

De la sepdeka ĝis la naŭdeka, senforta, 
klinita, kripligita, kun sulkoplena haŭto, li 
vegetas en angulo, senutila kaj fidinda. Li 
ridigas per sia mar.ĝemo, siaj kadukaĵoj, eĉ 
per sia kolereto.

Li scias, ke oni lin mokas, sed li konfor
miĝas kaj kun plezuro faras histrionoj )jn dor 
la infanoj : li estas simio.

Esperantigis.
Alcibiades Pais.

Aracajú — Sergipe.
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PLEBISCITO
(Arthur Azevedo)

La sceno okazas en 1890.
La tuta familio estas kunveninta en la 

manĝcĉambro.
Sinjoro Rodriges purigas la dentojn, sid

anta sur balanca seĝo ; li ĵus finis vesper
manĝi, kiel abato.

Sinjorino Bernardenino, lia edzino, zor
gas pri la purigo de 1’ kaĝo de belga kanario.

EstasAdu la infanoj, unu knabo kaj unu 
knabino. Si distriĝas, rigardante la kanarion. 
Li, apogita kontraŭ la tablo, kun la piedoj 
krucigitaj, legas tre atente unu el niaj ĉiuta
gaj gazetoj.

Silentado.— Subite, la knabo levas la 
kapon, kaj demandas :

— Paĉjo, kio estas plebiscito ?
Sro Rodriges fermas tuj la okulojn por 

ŝajnigi ke li dormas.
La knabo insistas :
— Paĉjo ?
Paŭzo.— Pzĉjo ?
Sino Bernardenino intermetas sin : t

J»"

— Sro Rodriges, Manuĉjo vokas vin. Ne 
dormu post la vespermanĝo, tio malutilas viau 
sanon.

Devigata malfermi la okulojn, li diras :
— Kio estas ? Kion vi deziras ?
— Mi volus ke piejo diru al mi, kio estas 

plebiscito.
A

— Cu vere, knabo mia ? Nu, vi, kiu estos 
baldaŭ dekdujara, ne scias ankoraŭ kio estas 
plebiscito !

— Se mi scius tiun, mi ne ĝin demandus.
— Sro Rodriges turnas sin al sia edzino, 

kiu ankoraŭ restas zorgante pri la kaĝo :
2— Ho Sino, nia filo ne scias kio estas ple

biscito !
— Tio ne mirigas min, Ĉar ankaŭ mi ne

• T)scias. . >
— Kion vi diras ?! Vi do ar,kaŭ ne scias 

kio estas plebiscito ?
— Nek mi, nek vi ; en tiu ĉi domo neniu 

scias kio estas plebiscito.
— Neniu—haltu! mi kredas-, ke jam sufiĉe 

mi pruvis, ke mi ne estas malklerulo.
. — Via mieno min ne trompas. Vi estas 

fanfaronulo. Nu ! Se vi scias, diru kio estas 
plebiscito. Nu ! Oni atendas, diru !

— Vi ja nur volas inciti min !
— Sed, homo de Dio, kial vi ne konfesas, 

ke vi ne scias ?

Estas neniel hontinda ignori la signifon 
de ia vorto. Antaŭ kelkaj tagoj, okazis la 
samo, kiam Manuĉjo demandis vin pri la sig
nifo de proletario. Vi parolis, parolis, parolis, 
kaj fine li, la knabo, restis nescianta ĝin.

— Proletario, respondis vivece Sro Ro
driges, estas la malriĉa homo vivanta nur per 
sia laboro malkompense pagita.

— Jes, nun vi scias, ĉar vi serĉis en la 
vortaro. Sed mi faros al vi donacon, se vi 
diros, ne foriĝante de tiu siĝo, kio estas ple
biscito.

— Kian plezuron vi havas, igante min ri
dinda en la ĉeesto de niaj infanoj !

— Ho ! estas vi mem, kiu fariĝas ridinda. 
Tiel simple estus diri : Mi ne scias, Manuĉjo, 
mi ne scias, kio estas plebiscito ; alportu la 
vortaron, fileto.

Sro Rodriges subite leviĝas kaj kriegas :
— Sed mi scias !
— Se vi do scias, diru.
— Mi ne diras, por ke mi ne humiligu min 

antaŭ miaj filoj. Mi ne cedas al iu. Mi volas 
konservi la moralan forton,kiun oni devas-po
sedi hejme. Iru al la diablo !

Kaj li, incitegita, tre nerva, eliris el la 
manĝoĉambro, kaj iris sian ĉambron, perforte 
ferminte la pordon.

En la ĉambro li trovis, kion li pli bezo
nis en tiu okazo : kelkajn gutojn da oranĝirb- 
flora akvo kaj unu vortaron.

La knabino ekparolas :
— Kompatinda paĉjo ! Li koleris tuj post 

la manĝo. Oni diras ke tio estas tiel dan
ĝera !

— Ke li ne estus estinta malsaĝa, kaj 
konfesus sincere, ke li ne scias kio estas ple
biscito, parolas ŝia patrino. Se li ne sciiis, 
ekzemple, kion signifas monpapera eldono 
aŭ rezerva metala mono, tio estus hontinda. Li 
estas komercisto, ne politikisto.

— Prave, diras Manuĉjo, tre malĝoja, ĉar 
li estis la nevola kulpulo de la diskutado ; sed, 
panjo, alvoku paĉjon kaj paciĝu.

— Jes! jes! paciĝu, rediras la knabino 
kun milda, peteganta vcĉo. Kia malsaĝaĵo ! 
Du personoj kiuj tiom amas sin unu la alian, 
kaj malpacas pro la plebiscito !

Sino Bernardenino kisetas sian filinon kaj 
ekfrapas'la pordon de 1’ ĉambro :

— Sro Rodriges, venu sidiĝi ; ne valoras 
la penon malpaci pro tia sensignifa kaŭzo.

La komercisto estis atendanta tiujn vor
tojn. Malfermiĝas tuj la pordo. Li eniras, 
trapasas la manĝi ĉambron kaj sidiĝas sur la 
balanca seĝo.
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— Tio estus bona, ekkrias li, post longa 
silento, tre bona ! Mi ! ignori la signifon de la 
vorto plebiscito ! Mi !

La edzino kaj la idoj proksimiĝas de li. 
Li daŭrigas, per profunde dogma tono :

— Plebiscito. . .
Li rigardas ĉirkaŭen, por vidi ĉu estas ie 

un pli, kiu profitu la lecionon.
— Plebiscito estas leĝo dekretita de 1’ 

popolo romana, kunveninta en kornicoj.
— Ha 1 sopiras ĉiuj, trankvibĝintaj.
— Ia leĝo romana, ĉu vi komprenas ? Kaj 

oni volas enkonduki ĝin en Brazilion !Gi estas 
plia fremdimitaĵo 1

Tradukis.

Caetano Coutinho.

Eactos notorios
O Esperanto vai-se impondo

c

Traduzimos do francez «Les Humanités Moder 
nes» a seguinte resenha, muito interessante, a respeito 
do Esperanto.

«Substituindo o Esperanto com vantagem o 
latim para os estudos clássicos, é justo beneficiar 
os alumnos das escolas primarias com as vanta
gens que elle confere áquelles que dedicam alguns 
mezes ao seu estudo» .

«Dando á publicidade os resultados obtidos por 
um director de escola primaria, pelo ensino do Es
peranto em sua escola durante um anno lectivo, jul
gamos á proposito recordar que essa experiencia, de
nominada «experiencia de Eccles^ lbi executada 
num paiz conhecido como adverso á cultura da uto
pia ; que estuda, porém, de boa vontade as realidai 
des da vida. No que respeita aos nossos visinhos de 
Além-Mancha sempre ouvimos dizer : «Os inglezes 
são homens práticos*. O facto que nos interessa é 
mais uma prova disso. Seriamos felizes se pudés
semos conseguir que as autoridades competentes de 
nosso paiz estudassem este assumpto tão seriamente 
quanto elle o merece.

Recordemos também o que já foi feito entre nós 
nesse sentido, por alguns directores de escolas e ins- 
pectores, de boa vontade, homens de iniciativa, porque 
as innovações dependem muito dos directores, porém, 
mais frequentemente, também dos inspectores. Desde 
1906 e depois annualmente, o Instituto Montesquieu 
em Lille organizava cursos de Esperanto, figurando 
esta lingua de par com as outras no programma de 
premiar os collegiaes. Depois imitaram esse exem
plo outras cidades : «Angers, Auxerre, Beaune, Gre* 
noble, St. Omer, Troyes», etc. ; a tentativa comtudo 
não foi feita tão categoricamente como em «Eccles*, 
sem duvida por falta de animação, e por isso não foi 
possivel apreciar todos os seus resultados como hoje em 
relação a esta ultima cidade.

Os Estados Unidos não ficaram na retaguarda, 
pois desde alguns annos universidades americanas 
instituiram cursos de ferias em Esperanto e muitas 
escolas de cominercio animaram o seu ensino. Na 
provincia chineza de Yunan, o Esperanto é ensinado 
em seis Faculdades.

A’ ultima hora annunciam que varias cidades do 
Reino Unido, Estados Unidos, e Portugal vão renovar 
a experiencia no curso escolar de 1917-1918. Todos 
quantos conhecem a facilidade de assimilação da lingua 
auxiliar estão de antemão convictos do resultado fa
vorável.

Eníquanto decidíamos dar á publicidade uma 
brochura editada em Ingiaterra e distribuída aos inte
ressados, chegou-nos do Brasil uma nova prova em 
apoio da nossa these.

Desde 1908, o Governo brasileiro admittio o Espe
ranto como lingua clara para a redacção de telegram- 
mas. Além disso, varios congressos de geographia 
desse paiz preconizaram com insistencia a sua adoção 
para uso dos mesmos e para as commissões de es
tudos internacionaes cuja coadjuvação elles solicitam. 
Cumpria, pois, a esse mesmo Governo tomar a delibe
ração que se acha exarada no fim deste opusculo : au
torizar o ensino do Esperanto aos alumnos das Es
colas Publicas. . *,.?

O assumpto é da alçada do Ministro da Instruc- 
ção Publica e dos professores, aos quaes interessa em 
primeiro lugar. Vimos recentemente o Ministro da 
Guerra de Portugal reconhecer por decreto especial a 
Sociedade Nacional de propaganda esperantista como 
instituição altamente moral, educadora e humanitaria; 
e por esse motivo, autorizou os membros dessa associa
ção a usarem nos seus unifoimes oe official ou soldado 
a estrella verde, insignia esperantista.

Ainda mais, temos observado que os soldados dos 
paizes alliados que se acham em França dedicam-se 
em avultado numero ao estudo do Esperanto; e em
bora sós o mais das vezes e recebendo apenas escassas 
explicações pôr correspondencia, todos tem conseguido 
os mais satisfactorios resultados. Conhecemos casos 
de Russos e soldados do exercito britannico que, após 
dons mezes de estudo escreviam mais correctamente o 
Esperanto do que a linga materna ; são também nu
merosos os casos de soldados francezes em condiçoes 
idênticas : todos se apercebem rapidamente deste 
facto, que anteriormente lhes passara despercebido, e 
sentem logo necessidade de se aperfeiçoarem na lingua 
natal.

E’ superfluo, julgamos, tirar outra conclusão : o 
Esperanto é o latim da democracia, disse ujn reitor de 
Academia. As democracias do Brasil, da Grã-Breta
nha e dos Estados Unidos o reconhecem e querem que 
seu povo delle tiregi proveito.

Esperamos que a frança, sempre na vanguarda do 
progresso, não ficará desta vez na retaguarda ; ella se 
convencerá pe0s factos que seguen *.

(Do «Jornal do Commercio da Tarde», de 29 de 
Maio de 1918).

• Pingos e Pespingos

O commandante do Corpo de Bombeiros foi auto
rizado a adoptar na escola do corpo o ensino do espe
ranto.

Mas para que querem os bombeiros saber espe
ranto, senhores ? Pois não basta aos bravos rapazes o 
conhecimento das linguas... de fogo?

(Do «Correio da Manhã).
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Esperanta — Portugala
El Proverbaro de dro l_ l_. Zamenhof (Kolektis A. Couto Fernandes)

109. Bonfaron oni facile forgesas.

110. Certe, kiel duoble du kvar.

lfi. Pli bone estas enviigi, ol kompatigi.
112. Najbaro ne ĝemas, kiam boto nin pre

mas. Petron kruro doloras, Karolo ne 
lamas.

113. La loto estas tirita. La ĵeto estas farita.
114. Danĝero sieĝis, al Dio ni preĝas — dan

ĝero ĉesas, ni Dion forgesas.
115. Dronanto domon proponas, savito eĉ bri

kon ne donas.
116. Alpremi iun al muro.
117. Ĉiu medalo du flankojn posedas.
118. Bonaj kalkuloj, bonaj kunuloj.
119. Antaŭe kion vi devas, poste kion vi vo

las. Antaŭ ĉio zorgu oficon, — ple
zuro atendos sian vicon.

120. Dum la mai ĝado venas apetito.

1215 Se amas Dio, prosperas ĉio.

122. Dio donis infanon, Dio donos por ĝi
panon. Dio orfojn ne forgesas.

123. Cai por si — por ĉiuj Di ’.
124. Silentu donante, parolu ricevante.
125. Ebrieco pasas post dormo, malsaĝeco

neniam.

126. Naskiĝas fianĉino por sia fiarĉo. Edzo
kaj edzino — ĉiela difino.

127. Elektu edzinon laŭ deveno kaj ne laŭ
mieno. f

128. Edziĝo najbara garantias de eraro.

129. Tolaĵon malpuran lavu en la domo. Ler
neja sekreto ne iru al gazeto.

130. Ne veku malfeliĉon kiam ĝi dormas. Ne
elvoku lupon el la arbaro.

131. Espero panon ne donas.
132. Fidanta al vorto atendas ĝis morto.

133. Espero kaj pacienco kondukas al po
tenco. x

134. Servo al Dio vana ne restas.

109. A ingratidão é a sombra do beneficio. O
dia do beneficio é a vespera da in
gratidão.

110. Certo, como dous e dous são quatro. Cer
to, como tres e dous são cinco.

111. Mais vale ser invejado que lastimado.
112. Cada qual sente o seu mal. Cada qual

sabe onde lhe aperta o sapato. A quem 
dóe o queixai, é que sabe do seu mal.

113. Está lançada a sorte.
114. O rio passado e o santo não lembrado.

Rogar o santo até passar o barranco.
115. Villão servido, villão esquecido.

116. Levar alguém á parede.
117. Toda a medalha tem o seu reverso.
118 As bôas contas fazem os bons amigos.
119. Primeiro a obrigação, depois a devoção.

120. O comer e o coçar, o ponto está em co-
, meçar.
121. Mais vale a quem Deus ajuda, que a

quem muito madruga.
122. Não fez Deus, a quem desamparasse.

123. Cada um para si, Deus para todos.
124. Cale o que deu e falle o que recebeu.
125. Quem de sandice enfermou, nunca ou

tarde sarou. Os loucos curam-se ás 
vezes, os imbecis nunca.

126. Casamento e mortalha, no céo se talha.

127. Se queres bem casar, casa com teu
igual. Cada qual com seu igual. Cré 
com cré ; lé com lé.

128. Quem longe vae casar, ou vae enganado,
ou vae enganar. Casa teu filho com a 
filha de teu visinho.

129. A roupa suja lava-se em casa.

130. Não acordae o leão que dorme. Quando
a má ventura dorme, ninguém a dis- 
perte.

131. Quem vive de esperança morre de fome.
132. Quem espera por sapato de defunto, toda

a vida anda descalço.
133. Quem espera sempre alcança. Com pa

ciencia e esperança tudo se alcanç.a
134. Quem com Deus anda, Deus o ajuda.

Daŭrigas Continua
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LA FIDELA AMIKO

Homo vojiris akompanata de sia fidela 
hundo.

Trapasante arbaron, li haltis kaj kuŝiĝis 
sur herbon por ripozi, ĉar estis tre varme. Ki
am li ekstaris por daŭrigi la vojaĝon, li for
gesis la monujon, kiun kutime li kunportis ĉe 
la zono, kaj kiun li elprenis kaj metis teren, 
por pli laŭplaĉe kuŝigi.

Dum lia reiro hejmen, la hundo sin mon
tris maltrankvila, bojante kaj kurante antaŭen 
kaj malantaŭen, por tiamaniere atentigi sian 
mastron pri la forgesita objekto. Sed la mastro 
tute ne memoris la monujon kaj tial ne kom
prenis la movojn de la hundo. Fine, ĉar tiu ĉi 
mordis la kalkanon de la mastro, la homo, kre
dante pin rabia, trafis ĝin per mortiga pafo.

Post longedaŭra marŝado li rimarkis, ke li 
ne kunportas la monujon kaj reiris seiĉante 
ĝin

Alveninte al la loko, kie li trafis la hun
don, li ne vidis ĝin plu ; tamen li rimarkis 
sangajn postsignojn, kiujn, el la vundo, sur 
la vojo ellasis la besto. Li laŭsekvis ilin.A •

Ce la loko, kie li antaŭe ripozis, li trovis 
la monujon kaj kuŝinta sur ĝi la mortigitan 
kaj fidelan hundon.

El la portugala lingvo tradukis.

Sebastião de Albuquerque.

Aracajú—Sergipe.

KRONIKO <.

Pará. —Belém. Dro Nuno Baena inai-’ 
fermis novan kurson en «Instituto Baena» kaj 
sro Marcolino Monteiro sukcesis malfermi alian 
en «Asocio de 1’ Komercoficistoj». — «Diario 
Official» publikigis informon pri Esperanto. 
Ĝia direktoro, parolante al dro Nuno Baena, 
montris sian simpation al Esperanto kaj laŭdis 
la laboron energian de 1’ esperantistoj.

Sergipe. — Aracajú. Je la 9a de Aprilo 
okazis en solena kunsido de Esperanta Klubo 
la transdono de diplomoj de «profesoro apro
bita» al fino Sylvia de Oliveira Ribeiro kaj 
sroj Aluisio Costa Barros kaj Zuzartinó de 
Oliveira Cesar.

La kunsido, kiun ĉeestis multaj personoj, 
estis prezidita de dro Alcibiades Corrêa Paes. 
Ciuj tieaj ĵurnaloj raportis pri la festo kaj 
«Diario da Manhã» publikigis la salutan paro

ladon faritan de sro Arthur Fortes, oratoro de 
1’ Klubo, kaj la respondparoladon de sro 
Aluisio Costa Barros.

Tre bela festo, kiu pruvus, se tio ankoraŭ 
estus necesa, ke niaj sergipaj samideanoj ne
niam laciĝas en la propagando de Esperanto.

— La gazeto «Seculo XX» publikigis en 
la fako «Esperanto-anguleto» la esperantan 
tradukon de 1’ tri unuaj versoj de Luziadas, de 
Camões, faritan de 1’ glora poeto Antoni Gra- 
bowski. »

Bahia. —■ S. Salvador. «A Cidade» pu
blikigis telegramon el Rio de Janeiro pri la 
malfermo de 1’ kursoj de Esperanto eu la Faj
robrigado .

Rio de Janeiro.—La loan de Aprilo 
malfermiĝis en la sidejo de Brazila Klubo «Es
peranto» nova kurso de Esperanto sub la 
direkto de dro Antonio Arêa e Mourinho. Ens
kribiĝis 30 gelernantoj.

— La 13 an de Aprilo okazis la dua «Es
perantista Teo» kun la ĉeesto de multaj es
perantistoj. Komence dro A. Area e Mouri
nho faris belan paroladeton pri nia karega 
majstro. Dro Venancio da Silva kaj sro Rada- 
més Moreira legis tradukojn de li faritajn, sro 
Alipio Dorea deklamis poezion kaj dro A. 
Couto' Fernandes diris anekdotojn kaj legis 
versan humor; ĵm leteron senditan de dro J. 
B. Meilo e Souza, kiu ne povis ĉeesti la kun
venon. Poste oni ludis la ludon «Feliĉaj fami
lioj» kaj la proverban ludon.

La 11 an de Majo kaj la 8 an de Junio 
okazis du aliaj Teoj, dum kiuj regis granda 
gajeco kaj intimeco.

Deklamis poeziojn kaj diris anekdotojn 
finoj Yrany Baggi de Araujo, Elvira Nizvnska, 
Esther Lima de Vasconcellos, Esther e Julieta 
Pires Pinto kaj sroj dro J. B. Meilo e Souza, 
Alfpio Dorea, Radamés Moreira kaj A, Couto 
Fernandes.

— «O Propedêutico», organo de la lern
antoj de «Curso Propedêutico», kies direktoro, 
dro Washington Garcia, estas esperantema, 
publikigis sur la unua paĝo la portreton de dro 
A Couto Fçrnandes, prezidanto de Brazila 
Ligo Esperantista kaj artikolon pri liaj servoj 
faritaj al la propagando de Esperanto en Bra
zilio. Korajn dankojn !

— La 23 an de Aprilo nia fervora sam
ideano dro Everardo Backheuser malfermis 
kurson de Esperanto en la Politeknika Lern
ejo, kie li estas profesoro de Mineralogio.

— La duan de Majo okazis la inaŭguro de 
1’kursoj de Esperanto en la Regimenta Lern
ejo de 1’ Fajrobrigado, pri kiuj ni parolis en 
nia lasta numero.
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Prezidis la kunvenon g-eneralo Manoel 
Portilho Bentes, prezidanto de Brazila Klubo 
«Esperanto», kiu montris sian plezuron havi 
la honoron prezidi la malfermon de tiuj kursoj, 
precipe pro tis ke la Fajrobrigado estas tre 
ŝ itata de la loĝantoj en Rio de Janeiro.

Dro A. Couto Fernandes parolis pri la celo 
de Efperanto kaj faris resumon de ĝia grama
tiko kaj vortfarado.

Ĉeestis la malfermon de 1’ kursoj Kolo
nelo Alfredo Ribeiro da Costa, komandanto, 
multaj oficiroj kaj fajroestingistoj.

La kursoj estas sub la gvidado de serĝen
toj Raphael Forni kaj João Athanazio Ba
ptista.

— Sub la titolo «Notindaj faktaj.— Es
peranto sin trudas.» Jornal do Commercio da 
Tarde publikigis la tradukon de 1’ antaŭparolo 
de «Les humanitas modernes».

— «O Tico-Tico», revuo por infanoj, pu
blikigis monologon verkitan de sro Luiz Per
digão, malnova esperantisto, kiu montras la 
profiton de la lernado de Esperanto por la ko
lektantoj de poŝtkartoj .

— Dum la monatoj Aprilo, Majo kaj Ju
nio malfermiĝis kursoj de Esperanto en 17 
publikaj lernejoj.

A. C. F.

Esperantaj markoj
Dekduo ..................................... $300

0 Esperanto no Estrangeiro

Inglaterra. —Londres. Os dirCctores da Bishop 
Auckland County School for Gi\'ls decidiram, na sua 
ultima reunião, inscrever o Esperanto no programma 
das disciplinas dessa escolji.

— Eni Io de Dezembro, a federacio de Lancashire 
kaj Ceshire org?nizou uni concurso i ntre os alumnos 
de ambos os sexos, menores de 15 annos de edade. O 
prefeito Hallswortli presidiu ao concurso, que foi diri
gido pelo sr. J. Applebaum, presidente da Federacio. 
A commissão julgadora houve-se em grande difficul- 
dade para adjudicar os premios, porquanto o merito dos 
concurrentes era quasi egual.

Russia. — Blagovechtchensk (Siberia,). — A revista 
«Edinenie» (União), orgam da Liga de estudantes, 
inaugurou uma secção. dirigida pelo sr. Korovitch.

Kozniodemiansk (Kazan). — (A gymnasiaes fun
daram a sociedade Antaŭen.

Nicolaj evskaia Sloboda (A st rakan).— O sr. Tiho- 
mov publicou um bom artigo, a respeito do movimento 
esperantista, no periodico «Nova vivo».

Petrograd.— Fundou-se um grupo de esperantistas 
ferro-viários.

Poi onia. — Lois. — 600 pessoas assistiram á festa 
de propaganda, organizada pelo grupo local.

Suécia.— Stockholmo.—<) club esperantista de 
operários distribuiu circulares chanundo attenção para 
o desenvolvimento e importancia do Esperanto.

Goteborg.— Realizou-se uma festa na Gotenburga 
Esp. U. O sr. Backman, de Helsingborg falou sobre o 
thema «Esperanto Kulturfakto.

Skara. — Têm-se organizado cursos e festas em 
pról do Esperanto.

— Em Hamas, Carlstad, Chriŝtianstad, Gavle, 
Sandviken, Sundbyberg, Timmersdala e Ashammar 
continua a propaganda.

Vesby (Sotllandy—O jornalista Einar Adamson, de 
Stockholmo, falou á cerca do Esperanto no club 
«Gnistan» (Scentelha). Foi esta a primeira prova para 
a introducção de Esperanto em Gottland.

Noruega.— Christiania.— No café «Norrona» rea
lizou-se em Janeiro a primeira reunião annual do.club 
esperantista dessa cidade.

Chiistiansund.— Fundou-se o club La volo.
Dinamarca. — Copenhague.— A senhorita M. Noli 

fez uma conferencia na loja theosophica Olcotl.
Hollanda.— Harderwyk.— A associação de espe

rantistas belgas prosegue seu movimento de propa
ganda visando a offióialização dos cursos de Esperanto 
nos acampamentos.

Zeist.— Em Dezembro realizou-se uma exposição, 
tendo sido visitada por cerca de 500 internados.

Allemanha.— O Instituto Saxonio de Esp., de ac
cordo com a G. E. A., com a U. Esp. de Operários e 
a Katolika Unueco, enviou a todos os grupos allemães 
minucioso questionário a respeito do estado dos grupos 
durante a guerra, suas medidas relativamente ao ensi
no, organização e propaganda e ás idéas que serão 
postas em pratica depois da guerra.

Amberg.— Fundou-se um grupo no campo de con
centração de prisioneiros.

Leipzig.— O sr. Stucke fez uma conferencia no 
lazareto do escola real.

Austria-Hungria. — Krems.— Realizou-se uma ses
são em homenagem á memoria de Zamenhoíf Falou 
o sr. Fr. Mestran. A gazeta «Krenser Zeitung> pu
blicou um artigo sobre Zamenhof.

Bélgica.— Apezar da actual situação desse paiz a 
propaganda não cessou. Em bão Nicoláo (Flandres 
Oriental; funcciona um grupo.

Suissa.— Genebra.— A firma Adler (roupas para 
homem , Rond Point de Plainpalais, collocou á porta 
uma taboleta ĉom o distico : Esperanto parolata.

Zurich.— As tres firmas commerciaes : A Unger- 
J-^ZZ^j (importação de productos alimentícios), Boeglin 
Leclaire ftis (agentes) e Unger & Cia (Sociedade de im
portação e exportação Commercial) usam o Esperanto.

França. Paris.— No primeiro domingo de Feve
reiro, o sr. Archdeacon, que regressou dos Estados 
Unidos, fez interessante conferencia a respeito de sua 
viagem. Muitos gesamideanoj assistiram a esse in- 
tructivo relatorio. — Em 3 de Março, a sra. F. Cense 
falou á cerca da influencia das córes nos indivíduos, 
dando valiosos esclarecimentos a essas observações, 
tendo-se originado viva discussão em que tomaram 
parte os srs. Grosjean-Maupin e Rene de Lajarte* — 
Em 7 de Abril, o samideano Neis falou sobre o papel do 
Esperanto na Sociedade das Nações.— Em 5 de Maio,* 
falou novamente o sr. Archdeacon sobre as organiza-
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ções intellect uaes dos Estados Unidos.— A sra. On se 
terminou seu curso na Bolsado Trabalho y com 12 alum
nos. O Inspector da instrucção visitou o curso e cum
primentou os alumnos pelo seu amor ao estudo.— Al
guns hespanhoes, que não conheciam nem o Esperanto, 
nem a lingua franceza, estudaram esta lingua por 
intermedio do Esperanto, de modo que o auxilio do 
Esperanto lhes foi, sem duvida de grande valia.

Périgueux.— No ultimo congresso, que realizou 
em Dezembro a Secção Socialista da Dordonha^ votou- 
se uma moção desejando o uso do Esperanto como lin
gua official no operariado de todas as nações.

Hespanha.— Barcelona.— O grupo Nova Sento 
organizou uma excellente festa, tendo sido um dos me
lhores numeros do programma a comedia «La Espe
ranta infero, da lavra de samideano Gilli Nordo.

— Santander.— O grupo Juneco alliou-se á Zame
nhofa Federacio de Mrdrid.

Portugal.— Lisboa.— O ministro da marinha, se
guindo o exemplo de sêu collega, o titular da guerra, 
permittiu que os marinheiros esperantistas usem a in
signia do Esperanto. Fundou-se em 15 de Dezembro 
um novo grupo que se denomina Portugala Zamenhofa 
Grupo. Presidiu á inauguração solemne o sr. Martins 
d’Almeida, havendo falado também os representantes 
da Lisbona Esp. Grupo e Lisbona Esp. Societo.

China.— Peking.— O Esperanto foi admittido nos 
programmas da Universidade nacional chineza. C 
professor K. Sunfizo, presidente da Hina Esp. Societo 
dirige 5 cursos, nos quaes estão matriculados 300 alum
nos. Graças a essa decisão, pode-se antever o forte 
impfilso que terá a lingua Esperanto na China.

Japão.— Em Tokio, Kanazana, Yokohama con- 
núa activa a propaganda.

Argentina.— A importante revista P. B. T. pu
blicou em seu numero de 24 de Janeiro photographias 
da assembléa geral da Argentina Esperanto Asocio.

Fundou-se o Centro Esp. Novo Sento.

A. M.

A chronica acima foi entregue por nosso saudoso 
amigo Dr. Arêas e Mourinho no proprio dia em que 
occorreu seu fallecimento.

Ef portantoy o ultimo trabalho devido a nosso mal- 
logrado samideano, e prova a dedicaçao com que se con
sagrava a causa do Esperanto.

Brazila Esperantisto

Listo de helpabonantoj dum la jaro 1918 :
Alberto Couto Fernandes.................................... 10S000
H. Motta Mendes.................................................. 10$000

KORESPONDADO

Sinjoro Theocrito emirolubov, rua 
da Iaipetratriz. 102, Recife. Pernambuco. 
Brazilio, deziras korespondadi per poŝtkartoj.

Sro Juan P. Titoy. Catamarca, 1771. 
Rosario, Argentino, deziras korespondadi per 
ilustritaj poŝtkartoj.

Pastro I. Seriŝsv, Barnaŭl, Siberio, skri
bis jene : —

A
Ĉar mi estas gvidanto de Esperanta kurso 

inter kooperativaj geoficistoj,mi petas vin dis
doni po upu adreso el la ĉisube donitaj, petante 
ilin skribi po unu poŝtkarto (ili povas unuiĝi), 
enmeti en unvukoverton, kaj rekomendite sendi 
laŭ adreso al la Barnaŭla Esperantista Societo, 
59, Sazgunska Str., Barnaŭl, Siberio. La poŝt
kartoj povas esti adresitaj, aparte al ĉiu el la 
ĉi subaj —r
F-ino A. Giĵivina. Gabrielo Kasatkin (junulo
F-ino Leonina Guk. 14a jara).
F-ino Ekaterin Dnbrovakaja S-ro Timoteo Rimskij.
F-ino Nadeĵĵo Jakunina. Pastredzino Civilina.
F-ino Klaŭlio Serenkb.
La Instruistino F-ino Mario 

Volinkina.
F-ino Heleno Nasiljnikova. 
S-ro Vasilio ŝaropir- 
F-ino Anna Tokoreva.

F-ino Elisabeto Karpova. 
F-ino Mario Karpova. 
Studento S-ro Djumin.
S-ro Paŭlo Sazonenko (fer

voja oficisto).
F-ino Tatiano Borisova.

Nu sufice ! Helpu. Estas grava ekspe
rimento. Multaj flankuloj rigardas kaj aten
das la rezultaton.

Pastro I. Sbriŝiv,
Sekretario de la Kultur-Kleriga Fako de Altoj ij 
Kooperacioj'f Tomska Strato 86, Barnaŭl, Siberia.

NOTO/ Euskribo en tiu ĉi fako kostas $400 iŭ 2 
respondkuponojn.

LIVROS
Na Papelaria Confiança, á rua dos Andradas 

u. 71, encontram-se á venda diversos livros 
em e sobre Esperanto, entre os quaes os se
guintes :

Curso Elementar de Esperanto, por
M. Mendes e C. Fernandes.................... l$500

Esperanta legolibreto........................ $500
Vortareto esperanta-portugala.. .. $400
Manfredo, drama poemo de Byron, 

esperantigita de Dr. Venancio da Silva, l$000
Parizina, poemo de Byron, esper

antigita de Dr. Venancio da Silva.. . . $800
O Esperanto. Conferencia do Dr. E.

Backheuser.................................................... $500
Esperanto. Conferencia do Dr. An

tonio C. de Arruda Beltrão...................... $500
Vortaro Esp< portugala, de Tobias

Leije.......................... *.................................. l$500
Diccionario Port-Esperanto, de To

bias Leite. ..*........................    4$000
Guia de Conversação,de Tobias Leite l$200

Chave de Esperanto. r
Uma........... .................................. $100
Duzia.............................................. l$000

Livros em Esperanto
Acham-se á vencia na Livraria Leite 

Ribeiro & Mandilio, á Rua Santo An
tonio n, 3 .(defronte do Hotel Avenida).
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